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Reetilieaeió errada al Document de Solució eontraetuul
delinitiva del eont "acte de serveis de tecnologies de la
inlormaeió i la eon'tunieaeit') de l’Ajuntament de Palma

Assumpte:

A LA JUNTA DE GOVERN

Dia 20 dejuny de 2018 la Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma va aprovar el Document
de Solució contractual delinitiva del contracte de serveis de tecnologies de la inlormaeió i la
comunicació de l’Ajuntament de Palma, expedient 2017—026—A 2017.
Amb posterioritat ha estat advertida una errada de transeripeit')
“criterios comunes para todos los lates ” de Forma que:
Aqm' rm (lia:
“Para el Late

Ha (le (lir:

“Para el Late

ly el Late 2 los /)Itt'll().\'
], el Lola 2

a la

pàgina 34, apartat “a)

se otorga/Yin ett/inicia” de la sigatenta/iirnmla

”

y el Late 3 les puntos se atorga/Yin elt/imeión de la sigaieme/iiram/a"

Disaosa l’article 1092 de la Llei 39/2015 , d’] d’octubre, revuladora del Procediment
“Les aa'mmis/racions )tiblic ues
Admimstratiu Comú de les Administracions Públicues:
]
poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’a/rei () a instància dels interessats, els
errors materials, (le/'el () aritmètics existents en els seus actes ”.
Vist el que ha estat exposat, la cap de departament de la secretaria de la Junta de Govern, de
conformitat amb el que estableix la Disposició addicional segona, apartat tercer, del
RDLegislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic i normativa concordant, proposa que per la Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma
s’adopti el següent

ACORD
Esmenar l’errada material soferta al Document de Solució Contractual definitiva del
contracte de serveis de tecnologies de la informació i la comunicació de l’Ajuntament de
Palma, en el següent sentit:
ler.—

—

A la pàgina 34 , apaitat “a) críteríos comzmespara todos los loles”

Aqui an diu:
“Para el Late ] y el Lote 2 los puntos se otorgarán enfunción de la Síguíentefórmula"
Ha de dir:
“Para el Late ], el Late 2 y el Late 3 los puntos se otorgarán enfunción de la siguiente fórmula "
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